
D E TEEKENAAR. 
Naar liet schiltlerzj va?z OL TVIER DFUREN ill de vez?za??zehT?d HOLBROOK. 



OLIVIER VAN 
DEUREN 

ROTTERDAMSCH SCHILDER, 

DOOR 
. 

DR. C. HOFSTEDE DE GROOT. 

IJ mijn eerste bezoek aan de Dresdener Galerie, nu elf 

jaar geleden, trof mij de naamteekening op Nr. I ?49 
dier verzameling, gerangschikt onder de "Verscliiedene 

,,und unbestimmte Schulen der Hollander des siebzehnten 

,,Jahrhunderts." 
Deze naamteekening luidde 0 V DEUREN fecit, 

vergezeld van een jaartal dat in het facsimile van den 

catalogus het meest lijkt op 1624, doch dat blijkens 
den schildertrant alleen 1674 of 1694 kon zijn. 

Zoo geheel "unbestimmt" scheen mij de schilder reeds toen niet. Immers 

VAN SPAAN in zijne in 1698 verschenen Beschryvinge der Stad Rotterdam en op 

zijn voetspoor ook VAN EYNDEN en VAN DER WILLIGEN (I 296) en KRAMM i. v. 

vermelden onder de in 1698 nog levende artiesten der Maasstad OLIVIER VAN 

DURREN; de Rotterdammer DAVID VAN HOOGSTRATEN had een gedicht aan hem 

gericht en ook de Rotterdamsche historiebladen hadden reeds een en ander over hem 
' 

medegedeeld. Veilig kon men hem dus onder de Rotterdamsche schild?rsrekenen, 
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al verraadt zijne kunst meer samenhang met die groep van artiesten, die hun 

naam aan Leiden ontleenen. 

Alles bijeengenomen wat mij langzamerhand omtrent VAN DEUREN bekend 

is geworden, krijgen wij het volgend levensbeeld. 

Den 21 December 1666 werd OLIVIER, zoon van PIE'fER VAN DUEREN 

en AALTJE VAN VLIERDEN in de Remonstrantsche kerk te Rotterdam gedoopt. 
Onder de getuigen komt voor OLIVIER VAN VLIERDEN, waarschijnlijk de vader 

der moeder, aan wien de jonggeborene zijn naam zal hebben ontleend. ?) Eene 

vroeger 3) door mij geopperde gissing, dat onze schilder een der broeders van 

DOREN geweest zou kunnen zijn, die in I67I met JOHAN POLYDOOR GLAUBER 

van Rotterdam uit naar Frankrijk en Italie op reis gingcn, moet ik wel intrekken, 

aangezien onze artist in dat jaar slechts vijf jaren oud was. 

Over zijne artistieke opleiding verkrijgen wij eenige gegevens uit een in 

1697 bij JAC. VAN HARDENBERG te Amsterdam verschenen gedicht van DAVID 

VAN HOOGSTRATEN, dat aldus luidt 4) : 

Ter gedachtenisse der drie Kunstrijke Schilders 

PIE'f ER LELI, FRANS MIERIS en KASPAR NETSCHER. 
, 

. Aa1l de?z Heere Oli?,-)ier van DeuYen.. 

' ' Wat queltge my Apelles zoon 
. Om ecns van groene dichtlaurieren 

Te vlechten eene schilderkroon 
Om 't hoofd naer waerde te versieren 
Van 't kunstrijk drietal, dat wel eer 
In roem en glorie op quam dagen 

. 

, En bloeide welig meer en meer, 
En 't oog der kenners kon behagen ? . Waer had die LELI wederga ' 
Die schoon bij tweeden Karel bloeidc 

. Wie volgde dezen luister na . 

Der kunst, die alle dagen groeide ? 
Wie volgde Leidens voesterling 
Die schoon in Bacchus vocht verzopen 

' 

Van Pallas hand de kroon ontfing; 
Lie heel de kunst had doorgekropen 

' 

1) Dcze PIETER VAN DuERE.·r was beddeverkooper en is niet te verwisselen met een schilder PETER 
VAN DUEREN, die tusschen 2 en 9 Maart 1652 te Rotterdam overleed en den m Jan. 1648 een huis gekocht 

. had. In de akte van dezen koop woidt hij schilder genoemd en in een Rotterdamsche inventaris van 2 Maart 
1668 komt voor: een freutagie van VAN DEUREN. Desgelijks in een inventaris van 18 Sept. 1672 een stuck 
van v A  DUEREN. (Mededeeling van den heer P. HAVERKORN VAN RIJSEWIJK te Rotterdam). ' 

2) Rott. Hist, Bladen III i blz. 597. 
3) Quellenstudien, blz. 4o1. 
4) Gcdichten blz. 164, 165. ,. 
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Met zijn naturelijk penceel ? . 
En wie zou NETSCHER, zoo verheven 
Afschildren op een dichtpaneel, 

' . 
° Met juiste kleuren naer het leven? 

Hier zijn geen doode verwen, neen 
' . 

_ 
" 

Maer zelf natuur, in top geheven, 
' . 

Praelt hier zoo schoon en ongemeen, 
Dat verwen en pencelen leven 
De stomme beelden spreken hier, 
En loven zelf de kunstpeneelen, 
De beelden, zoo volmaakt van zwier, ' 
Zoo net gevormt in al haer deelen. ' 

Men eer die helden met een kroon 
.. Van gout, of met een gouden keten, . 

° 
Opdat hun kunst, zoo overschoon . 
Van geene tyden werd vergeten. . 

' 
Gy zeif kunt hun beroemden naem 
Door Uwe kunst ten hemel heffen, 
En offren aen den mond der faem 
Dat geene nijd hen ooit zal treffen. 
Myn veder volgt dien luister niet. 

T is goddelijk al wat men ziet. 
' 

Uit dit gedicht blijken verschillende feiten en wel in de eerste plaats, dat 

de aangesproken persoon zelf schilder (,,Apelles zoon") was en dat hij den 

dichter om dit vers verzocht had. Dat LELY aan 't hof van KAREL II van 

Engeland bloeide en dat FRANS VAN MIERIS "in Bacchus vocht verzopen" was, 
was ook van elders bekend, ofschoon dit laatste we.llicht in minder realistische 

termen uitgedrukt. Eindelijk is het stellig niet te gezocht uit de regels: 

Gij zelf kunt hun beroemden naam 

Door Uwe hunst ten -hemel heffen - 

de gevolgtrekking te maken, dat VAN DEUREN de leerling van LELY, FRANS 

VAN MIERIS en CASPAR NETSCHER geweest is: door zelf de kunst met succes 

te beoefenen, kon hij zijn leermeesters roem verschaffen. Eene andere verklaring 
is dunkt mij moeilijk te vinden. " 

Over dit leerlingschap vernemen wij verder niets, wij zouden het ook niet 

uit VAN DEURENS werk kunnen opmaken. Van zijne twee bekende schilderijen 
heeft dat te Dresden eene verre verwantschap met de Leidsche school, doch meer 

nog met meesters als VAN STAVEREN en andere navolgers van Dou, dan juist 
met den ouden MIERIS, en herinnert het tweede, hiernevens afgebeelde het meest 

van alles op het werk van GODFRIED SCHALCKEN. Wij zullen hier beneden een 

merkwaardige getuigenis omtrent die gelijkenis aanhalen. 
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Vier malen bekleedde VAN DEUREN in zijne vaderstad de waardigheid van 

hoofdman van het Lucasgilde. Den 22 October 1697, 6.October II I Oc- 

tober r 7og, I October 1713 en 15 October 1/14 werd hij daartoe benoemd 1). 

Op laatstgenoemden datum was VAN DEUREN evenwel reeds overleden. 

Immers in de week van 4-io Februari 1714 werd als overleden geboekt : 

,,OLIVIER VAN DEUREN, de vrouw JANNETJE VAN DEN BERGH, op de Hoogstraat 

by de Marctsteegh nalatende vier onmondige kinderen" en den 22 Maart d. o, v, r. 

werd aan de Weeskamer het testament 2) vertoond, waarbij zij gesecludeerd was 

van bemoeiingen van het benoemen van voogden enz. 

Het verschijnsel dat VAN DEUREN, hoewel voor 1 o Februari 1 ? r 4 reeds 

ovetleden, toch in October van dat jaar in het bestuur van het Lucasgilde werd 

herbenoemd, laat zich naar de Heer HAVERKORN VAN RIjSEWIJK mij mededeelde 

daardoor verklaren, dat de benoeming van October 1714 slechts een continuatie 

was van die van het vorige jaar. De bestuursleden werden voor twee jaren 

benoemd, van de zeven traden elk jaar afwisselend vier of drie af, de overigens 
werden gecontinueerd. Indien derhalve VAN DEUREN onder de gecontinueerden van 

October 1714 voorkomt, dan is dit 6f te wijten aan eene slordigheid van den secre- 

taris, die eenvoudig de namen van de geeligeerde bestuursleden van het jaar 1713, 
in 1714 als die van de gecontinueerden overschreef, 6f aan het feit, dat tusschen- 

tijdsche door den dood ontstane vacatures niet werden vervuld, zoodat het er 

voor gold dat de overledenen tot aan den afloop van hun mandaat zitting hadden. 

Inderdaad zien wij dan ook dat eerst den 15 October 1715 een opvolger voor 

VAN DEUREN wordt gekozen. 
Van zijne schilderijen is het eene gedateerd van het jaar 1685 toen de 

schilder 19 jaar oud was, en van het tweede, dat te Dresden, is, gelijk wij zagen, 
het jaartal voor verschillende lezingen vatbaar. Toch kunnen wij thans vast- 

stellen, dat niet alleen de lezing 1624, maar ook 1674 onwaarschijnlijk is. Immers 

in 1674 was VAN DEUREN slechts acht jaar oud. Derhalve blijft 1694 als eenige 

goede lezing over. Het schilderij stelt een kluizenaar in een grot voor, naar 

links gewend, lezend, in een violet bruin costuum en een rooden mantel. Links 

is een stukje lucht bij avondlicht zichtbaar. De vleeschl:leur is vrij rood. 

Zeer veel beter dan dit vrij zwakke product van den navolger der Leidsche 

school, ja zelfs een uitstekend werk voor een jongmensch van negentien jaar is 

het tweede mij bekende schilderij van onzen artiest. Dit kwam voor in de 

1) Rott. Hist. bladen, II i. 434. 
Gepasseerd 8 Januari 1693 voor Notaris ARN. ?IEYSTERUS, die ook de seclusie presenteerde in 1714- 

Mededeeling van den heer J. H. W. UNGFR. 
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veiling MIEVILLE, den 29 April 1899 te Londen gehouden, en was merkwaardi- 

gerwijze verzeild geraakt onder de voortbrengselen der moderne scholen : Nr. 29 

onder den naam van O. VAN DEUV?N: The Student, a boy, in brown dress, 
seated a table, working with compass. Hierbij was het jaartal 1685 over het 

hoofd gezien en behalve dat ware zelfs het uitwendig bewijs, dat het een 

oud stuk was, gemakkelijk te leveren geweest. Immers in de galerie LEBRUN 

uit het einde der vorige eeuw komt reeds een gravure er naar voor, vervaardigd 
door P. VIEL (Dl. II blz. 30.) De schrijver had de naamteekening rechts boven 

op het stuk beter gelezen dan zijn collega honderd jaar later, hij deelde de 

letters slechts verkeerd af en noemt den artist: OV.D'EUREN. Wat hij naar 

aanleiding van dit stuk mededeelt, werpt een eigenaardig licht op de denkwijze 
van den schrijver-kunstkooper: "Ce maitre est presque inconnu. Je n'ai vu de 

lui qui le tableau que 1'on voit ici grave et comme il est sans date - (LEBRUN 
heeft dus evenals de vervaardigers van den catalogus der veiling MiEVlLLE het 

jaartal over het hoofd gezien) - j'ai cru devoir le placer immediatement apr?s 
SCHALKEN dont il parait avoir ete eleve. En effet si je n'eusse vu au haut du 

tableau ?lc nom de OV. D'EUFEN je n'aurais pas manque de l'attribuer a SCHALK1<?N 

et de le regarder comme un de ses beaux ouvrages. I1 est eclairc de jour ets 

tout a fait dans la maniere du peintre dont nous venons de parler. Je ne le 

vendis que 600 liv, lui ayant laisse son vrai nom, mais si j'y eusse substltue 

celui de SCHALKEN il eut 6t6 vendu le double et n'eut rien acquis en beatit6 et 

en perfection. I1 se trouve dans le cabinet du citoyen DESTOUCHES." Aan den in 

deze zinsnede vervatten lof, dien wij volkomen onderschrijven, hebben wij niets 

toe te voegen, de hierbijgaande afbeelding spreke in plaats van woorden. 

Op de bovengenoemde veiling MIEVILLE ging het schilderij voor 168 

pond in de handen van de kunstkoopersfirma AGNEW & SONS over, die het 

weer aan Mr. HOLBROOI< verkocht. Deze was zoo welwillend de reproduc- 
tie ten behoeve van Oud-Holland toe te staan, waarvoor wij hem hier onzen 

dank brengen. 
De beide laatste schilderijen van VAN DEUREN, waarvan wij melding 

gemaakt vinden, zijn heden ten dage niet meer bekend. Het eene bevond zich 

in de auctie F. PAUWELS, den 22 Augustus r 803 ? te Brussel gehouden, onder 

No. I I7 : Un portrait d'une vieille femme, en bracht I 1 7 gulden in wisselgeld 

op; J het tweede maakte deel uit van de beroemde verzameling DE SMETII VAN 

ALPHEN, dezelfde die o. a. het beroemde schilderij van REMBRANDT, de scheeps- 
bouwmeester en zijn vrouw, thans in Buckingham Palace te Londen bevatte. 

De catalogus van den op I Augustus 18 late Amsterdam gehouden veiling 
. vermeldt het onder den naam van OTTO VAN DEUREN als volgt. Nr. 22. In 
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een nis ziet men een oude vrouw, houdende met de eene hand eene sluier; op 

paneel, hoog breed 6% Amsterdamsche duim z. + 0.19 bij o.165 M. 1) 
Voor dit stukje van zeer bescheiden afmetingen werd de voor dien tijd niet , 

onbelangrijke som van 100 gulden betaald. Het onderwerp : een figuurtje in een 

vensternis is ook een dat door de Leidsche fijnschilders met voorliefde werd 

behandeld, ja zelfs door hen in onze genre-schilderkunst was ingevoerd. 
Hiermede is alles uitgeput, wat ons tot dusver over dezen in ieder geval 

in zijn jeugd zeer verdienstelijken artiest is bekend geworden. De landschappen 
toch die onder den naam VAN DEUR in de catalogi van TERWESTEN voorkomen, 

schijnen het werk van een Antwerpschen schilder J. VAN DEUR te zijn,.1 ] 

1) Zie KRAMM, i. v. DEUREN (OTTO VAM). 


